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 Anulação de todas as medidas de austeridade desde o 
chamado PEC 1;

 Fim dos regimes de trabalho precário e da criminalização 
dos desempregados. Manutenção do subsídio durante o 
período de Desemprego;

 Aumento imediato do Salário Mínimo para 600€, 
das reformas e pensões mínimas para esse mesmo valor e 
subsídio de desemprego;

 Congelamento dos preços nos serviços essenciais: 
transportes, luz, energia, água, etc;

 Não à destruição dos Serviços Públicos, não às 
privatizações! Nacionalização, sob controlo e gestão pública 
dos trabalhadores dos sectores chave da economia. Com os 
recursos financeiros acumulados nessas empresas e bancos, 
elaborar um plano de criação de emprego decente para todos;

 Fim à agiotagem bancária na Habitação! Não aos 
despejos de famílias trabalhadoras e desempregados que não 
podem pagar os juros agiotas dos bancos, anulação da nova 
lei do arrendamento;

 Nacionalização das grandes empresas imobiliárias 
sob controlo democrático. A Habitação é um direito 
fundamental, não é um negócio;

 Imposto sobre rendimentos dos mais ricos mas também 
sobre os seus rendimentos de capital, dividendos, riqueza 
mobiliária e imobiliária;

 Não ao pagamento da Dívida, o povo trabalhador já 
pagou demais, os ricos que paguem a crise;

 Nacionalização dos bancos, sob controlo e gestão 
democrático dos trabalhadores e divulgação pública das suas 
operações especulativas. Usar os seus capitais para aplicar 
num plano democrático de produção socialmente útil, 
elaborado com a participação democrática dos trabalhadores 
e utentes.

ASSINATURAS

SE DESEJA RECEBER O OFENSIVA SOCIALISTA, 
ENVIE O SEU CONTACTO E

FAÇA O PEDIDO PARA O NOSSO EMAIL:

info@socialismo-revolucionario.org
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NENHUMA ILUSÃO NO PS DE ANTÓNIO COSTA

Ao longo destes últimos anos na oposição, tornou-se cada vez mais claro, que a 
liderança de António José Seguro era incapaz de tirar o PS do pântano em que 
foi deixado por José Sócrates. Uma liderança fraca e uma clara ausência de alter-

nativa – já que o PS apoiava no essencial a política do governo, inscrita no Memorando 
de Entendimento – resultaram que, desde 2011, o PS nunca tenha conseguido capitalizar 
o descontentamento do povo trabalhador contra o governo, alcançando apenas vitórias 
marginais eleitoralmente. Para a classe dominante esta era uma preocupação muito real.

O candidato da classe dominante.

Para a burguesia, nacional e internacional, era 
preocupante que o seu outro partido, o PS, não 
conseguiria, nas próximas eleições legislativas, 
formar um governo forte o suficiente para 
prosseguir a sua política de empobrecimento 
dos trabalhadores, de privatizações e ataque à 
Constituição. 

Neste contexto teria, por um lado, de se encon-
trar um novo líder para o PS e, por outro, de 
continuar a pressão para um Bloco Central. E 
esse líder seria Costa, o tristemente intitulado 
“Gandhi de Lisboa”, uma figura carismática, 
mas igualmente segura do ponto de vista dos 
interesses dos patrões, como demonstra o 
apoio unânime que reuniu entre os banqueiros.

Que alternativa?

Mas em que difere Costa de Seguro, ou mes-
mo, de Passos Coelho? Enquanto Presidente 
da Câmara de Lisboa, António Costa tem 
defendido, exemplarmente, os interesses dos 
mais ricos e poderosos. Com a nova Lei das 
Rendas e a especulação imobiliária, a cober-
to de algumas obras de limpeza de fachada, 
Costa expulsa os moradores pobres dos bair-
ros de Lisboa, no seu local erguem-se hostels e 
condomínios reservados para a elite que quer 
voltar ao centro da cidade. Ataca também os 
serviços públicos e os trabalhadores da Câ-
mara, e prepara o terreno para a privatização 
dos serviços municipais, com nefastas conse-
quências para os lisboetas pobres, que terão de 
pagar mais por um serviço pior.

Os antecedentes não são bons, mas que propõe 
Costa para o país? “Fazer com o país o que fiz 
com Lisboa” nas palavras do próprio. Falou em 
acabar com a austeridade, repor salários e pen-
sões, mas não disse como. Mas isso também 
Passos dizia em 2011, antes de ser eleito. O 
facto é que António Costa apoia o Pacto Or-
çamental Europeu: o Memorando da Troika 
transformado em Lei europeia. Essas são as 

verdadeiras cores de Costa. Ele fará realmente 
com o país o que fez com Lisboa: governar 
para os ricos.

Costa e o Bloco Central.

Como dissemos, para a burguesia é essencial 
um novo governo forte, algo que o PS, mesmo 
com Costa, pode não alcançar sozinho, mesmo 
com maioria absoluta . Crescem as vozes, de 
todos os campos da direita, que apelam ao 
Bloco Central, a um acordo de regime, que 
permita “refundar” o sistema político, numa 
clara alusão à Constituição, que vezes de mais 
se tem metido no caminho da austeridade 
selvagem. Costa também fala num plano de 
longo prazo, a sua “agenda para a década” en-
quadrada no Pacto Orçamental e no TTIP, 
enquadrada portanto pelo neoliberalismo mais 
nefasto.

Ilusões à esquerda.

Infelizmente, assistimos a uma crescente il-
usão à esquerda de que António Costa poderá 
governar para o povo trabalhador, acabar com 
a austeridade e salvar o Estado Social. Novas 
formações como o Livre, e outros dissidentes 
de direita do Bloco de Esquerda e do PCP, 
apressam-se a falar em “convergência à es-
querda” declarando o seu apoio a Costa e dis-
ponibilizando-se para governar com ele. Mas 
como poderá Costa governar “à esquerda” com 

o apoio da banca? Como poderá acabar com 
a austeridade e cumprir o Pacto Orçamental? 
Poderá ele salvar a banca privada e os trabal-
hadores ao mesmo tempo? Não.

Durante anos parte da esquerda “realista” sem-
pre caiu, sob a pressão da elite, num apoio ao 
“mal menor”, desistindo assim de uma real al-
ternativa para quem só pode viver do trabalho. 
Que resultados teve esta política “respon-
sável”? Nunca conseguiu fazer com que o PS 
governasse à esquerda, o que fez foi alimentar 
ilusões e descredibilizar uma real alternativa de 
esquerda anti-capitalista. Durante anos foram 
a muleta para que o PS pudesse governar mais 
estavelmente em prol da classe dominante. Ela 
agradece a ajuda.

Que unidade de esquerda precisamos? Con-
struir uma alternativa de quem trabalha.

Para nós é bastante claro, António Costa e o 
PS são a outra face da moeda da representação 
política capitalista. Quem se considera social-
ista não pode, portanto, continuar a apoiar esta 
falsa alternativa.

É também necessário que a esquerda par-
lamentar e extra-parlamentar tenha uma 
posição clara face ao PS e ao que quer dizer 
com “governo de esquerda”.  Não podemos 
continuar a alimentar ilusões perigosas. Sau-
damos por isso o facto de várias moções à IX 
Convenção do BE defenderem uma posição 
mais clara neste campo, assim como menores 
ilusões no Euro e na UE.

Pensamos ser uma tarefa urgente da esquerda 
a construção de uma Frente Unida dos par-
tidos de esquerda, sindicatos e movimentos 
sociais, armada com um programa socialista, e 
por isto saudamos também a última reunião 
entre BE e PCP, e esperamos que a convergên-
cia mostrada então se traduza numa proposta 
concreta, não só eleitoral, como de luta diária, 
no parlamento e, principalmente, fora dele.

Pensamos, portanto, que essa Frente não pode 
surgir de um acordo de cúpulas mas que seja a 
consequência lógica, a representação política, 
da unidade na acção contra este governo.

Apelamos à constituição de assembleias e 
comités de empresa e local de trabalho, que 
em ligação com os sindicatos, partidos, activis-
tas independentes e comunidades, elabore um 
plano de luta para derrubar este governo, sem 
ilusões no PS, baseado numa clara alternativa 
à crise capitalista e à ditadura dos mercados.

Pensamos ser uma tarefa 
urgente da esquerda a con-
strução de uma Frente Uni-
da dos partidos de esquerda, 

sindicatos e movimentos 
sociais, armada com um pro-

grama socialista

Editorial
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DÃO COM UMA MÃO, TIRAM COM OUTRA.

Apesar dos gritos de vitória do Governo com a “saída” da troika, a recessão económica e a instabilidade social la-
tente permanecem no país e a vida dos trabalhadores e jovens continua a ser pautada pela precariedade e miséria 
crescentes.

João Carreiras

Dados recentes indicam que entre 15 
a 20% dos portugueses saltam re-
feições por falta de dinheiro (Público, 

24/08/2014) e que cerca de 30% dos jovens, 
entre os 20 e os 24 está em risco de pobreza 
(Eurostat). Na última década, duplicou, para 
os 31,3%, o número de indivíduos, entre os 
15 e os 34 anos, que não estudam nem trabal-
ham, bem acima da média europeia (20,4%). 
A estes dados junta-se, infelizmente, o nada 
surpreendente número de pobres: acima de 2,5 
milhões de habitantes.

E este flagelo não afecta somente quem está 
desempregado. Mesmo quem está presente-
mente a trabalhar, muitas vezes não consegue 
chegar ao final do mês. Os salários reais dos 
trabalhadores caíram entre 10 e 20%, desde o 
início da crise e, mesmo com o aumento do 
salário mínimo para 449,45€ líquidos - ao 
mesmo tempo que chama os trabalhadores a 
pagar a diminuição da TSU -, é cada vez mais 
comum encontrar trabalhadores e suas famíl-
ias na pobreza. Como se isso não bastasse, as 
prestações sociais estão a diminuir cada vez 
mais, levando a situações de pobreza extrema, 
desagregação familiar e social. Os idosos são 
particularmente vulneráveis a esta situação, 
vivendo sozinhos com pensões miseráveis e 
obrigados a cortar na saúde. Vê-se como um 
trabalhador na sociedade capitalista, após a sua 
“vida produtiva”, é abandonado por esta, que o 
despreza e o trata sem dignidade.

Em oposição ao desenrolar desta catástrofe so-
cial, as administrações das grandes empresas e 
seus accionistas mantiveram e até aumentaram 
os seus lucros desde o ano passado, e as chefias 
superiores e cargos de administração viram o 
seu salário real crescer no último ano até 3,3%. 
Os trabalhadores é que não viram um tostão!

Actuação Institucional

Perante este flagelo social, que faz o Governo 
PSD/CDS? Corta no subsídio de desempre-
go, corta no RSI e no abono de família e exige 
cada vez mais impostos, taxas e contribuições. 
Os desempregados enfrentam burocracia im-
ensa e formações inúteis, apenas para mascarar 
as estatísticas. Com os preços dos transportes 
altíssimos, o Governo vota estas pessoas à sua 
área de residência, impedindo-as de levarem 

uma vida minimamente digna. Sem se preo-
cupar com os trabalhadores e jovens, Passos 
Coelho manda-os emigrar, ser “empreende-
dores” e continuarem a ser explorados. Para 
o Estado, as “gorduras” estão na Saúde, Edu-
cação e Segurança Social e não nas isenções 
concedidas aos grandes grupos económicos e 
à Igreja, nos salários e prémios dos gestores de 
empresas públicas ou nos juros da dívida que 
“imperativamente” têm de ser pagos.

O próprio Estado é promotor do sub-emprego 
e de contratos precários. A contratação colecti-
va já praticamente não existe e a vasta maioria 
dos empregos criados nos últimos anos são 
precários, deixando os trabalhadores comple-
tamente reféns dos desmandos do patronato.

Por outro lado, as instituições de solidarie-
dade social e a Igreja Católica também não 
são solução, apelando à candura e vida austera 
para os pobres, enquanto os ricos se banquet-
eiam e vivem desafogados. A sua “solução” é 
apenas imediata e, salvo raras excepções, toda 
a hierarquia da Igreja se alinha com as medidas 
do Governo. Limitam-se a lançar algumas pe-
drinhas para um buraco sem fundo, enquanto 
dizem que o buraco sempre existirá.

O recente aumento do salário mínimo em 
míseros 20€, orquestrado entre patrões, Es-
tado e UGT, é mais uma prova da tenta-
tiva de manipulação da classe dominante e 
dos seus lacaios. Se, por um lado, se faz um 
grande alarido na comunicação social com um 
aumento de menos de 1€ por dia, por outro, 
encobre-se o facto de a diminuição da TSU 
ser comportada, indirectamente, pelos própri-
os trabalhadores. Somos assim, mais uma vez, 
chamados a ajudar as grandes empresas portu-
guesas e os seus faustosos accionistas que, esses 
sim, vivem “acima das suas possibilidades” e “à 
mama do Estado”. 

Uma resposta classista

Perante a criminalização dos pobres e um rou-
bo organizado ao salário de quem trabalha ou 
já trabalhou, qual a resposta a dar?

Uma resposta unitária e de luta! À vergonha e 
silêncio da caridadezinha, devemos responder 
com o grito da solidariedade de classe e lutar 

pelo aumento do salário e melhoria dos direi-
tos e condições laborais. Tomemos o exemplo 
de Seattle e outras cidades norte-americanas, 
que mostraram que é possível alcançar vitórias 
para a classe trabalhadora na luta pelo salário 
digno. Seattle duplicou o seu salário mínimo, 
num grande movimento iniciado pelos trabal-
hadores do fast-food mas a que se juntaram 
activistas locais e onde a secção do CIT nos 
EUA, Socialist Alternative, teve um papel 
preponderante, conseguindo alcançar o seu 
objectivo.
 
A luta por condições laborais dignas e pelo 
pleno emprego deve ser levada a todos os lo-
cais de trabalho, às escolas, orgãos locais, in-
situições e, claro está, às ruas. Esta deve ser 
conduzida através da organização de comités 
locais nos bairros, escolas e locais de trabalho, 
que ponham os trabalhadores e desemprega-
dos, os jovens e os idosos a debater as suas con-
dições de vida e o aumento dos salários para 
níveis dignos.

Necessitamos de mais que apenas migalhas 
do prato dos poderosos. Exigimos dignidade 
e o poder de decidir as nossas vidas. Por isso, 
lutamos pela Democracia Socialista alicerçada 
numa economia planeada e gerida por quem 
trabalha: a única solução para retirar da misé-
ria as massas empobrecidas, seja em Portugal, 
seja no resto do Mundo.
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Frederico Aleixo

CRISE E DÍVIDA PÚBLICA

O tempo voou de 2008 até hoje. É 
irónico pensar que há sete anos atrás 
foi colocado em questão o modelo 

económico gerador de uma crise apenas com-
parável ao Crash de 1929. O capitalismo do 
crescimento virtual – da expansão em grande 
escala do capital fictício - motivado pelo 
crédito e maximização dos lucros provindos 
do sector financeiro demonstrou a verdadeira 
face da falsa prosperidade proferida pelos aca-
démicos ao serviço da burguesia. Na verdade, 
o percurso da acumulação de capital desde a 
desregulamentação financeira operada a partir 
da década de 1980 havia sido transformada na 
sua lógica para uma desproporcionalidade em 
relação ao valor realmente gerado no processo 
produtivo e face ao capital total, resultando 
numa concentração de fortunas assente em 
pés de barro. Todavia, a classe que foi lucrando 
com a especulação depois se deparou com o 
estouro da bolha imobiliária e não hesitou na 
hora de apelar à intervenção estatal em nome 
da salvação de bancos e outras instituições fi-
nanceiras; i.e. ao dinheiro dos impostos cob-
rados sobre o salário dos trabalhadores. Sim, 
os mesmos que ultrajavam o papel do Estado 
na economia não se fizeram rogados em uti-
lizar os seus recursos, tendo ainda recebido 
bónus pelo seu “fantástico” cumprimento de 
objectivos. Neste sentido, a narrativa que hoje 
atribui a origem da crise à insustentabilidade 
da dívida criada pela despesa e investimento 
públicos não pode ser considerada um insulto, 
visto que se insere numa lógica de defesa dos 
interesses capitalistas. 

Torna-se, portanto, mais urgente que premente 
a análise em torno do percurso desenhado até 
aqui. Os mercados não são entes abstractos e 
neste momento vencem na correlação de for-
ças com o proletariado.

A origem

A inversão do ónus da culpa foi operada pelo 
discurso hegemónico. Quando os países atin-
gidos pela crise do subprime minimizavam da-
nos, procurando recapitalizar a sua banca em 
sinergia com uma política orçamental expan-
sionista, eis quando soou o alarme. O nome 
das mesmas agências de rating que hoje pres-
sionam a credibilidade das dívidas soberanas 
do sul europeu nem sequer mudou desde que 
classificaram os produtos tóxicos do subprime 
como investimentos de grande qualidade.

Mas regressemos à génese, o ano da derrocada 
financeira. Os gigantes cartéis financeiros re-
sumem-se em poucos nomes: Goldman Sachs, 

Morgan Stanley, Lehman Brothers, Merryl 
Lynch, Bear Stearns, Citigroup e JP Morgan. 
Os mesmos que vendiam CDO’s (collateral-
ized debt obligation) a investidores e lucravam 
através da sua venda com o apoio da Standard 
& Poor, Moody’s 
ou Fitch que eram 
pagas e premia-
das pelos propri-
etários dos títulos 
que supostamente 
deveriam avaliar. 
Assim se tornou 
possível o efeito 
borboleta poste-
rior. Estes produ-
tos aglomeravam 
hipotecas de casa, 
do mais variado 
risco, bem como 
outros créditos ao consumo ou empréstimos 
universitários. Vários destes empréstimos eram 
considerados de alto risco e por isso eram tão 
lucrativos e facilitados devido à elevada taxa 
de juro que acarretavam. Por conseguinte, o 
aumento da taxa de juro levado a cabo pela 
Reserva Federal em 2005 para travar a inflação 
resultou no incumprimento de muitas pessoas. 
O resultado foi o incêndio do casino com im-
plicações para toda uma economia, em grande 
parte dependente dos actores especulativos.

Do início da crise financeira até sensivelmente 
ao início de 2010, teve lugar um esforço de tra-
var a falência de inúmeras instituições bancári-
as e de contaminação para a economia real, o 
que motivou os governos europeus a utilizar 
fundos públicos para salvar a burguesia finan-
ceira e reforçar apoios e estímulos orçamentais 
que contornassem uma provável recessão. 

De réus a inocentes

A conversão da dívida privada para a dívida 
pública e o recurso a mecanismos expansioni-
stas alertaram os mercados para o lucro que 
poderia advir da especulação sobre títulos de 
dívida dos Estados. Com o beneplácito das 
agências de rating que emitiam downgrades 
dia sim, dia não, a taxa de juro a pagar por 
empréstimos aumentou vertiginosamente para 
países como Portugal. Consequentemente, o 
nível insustentável de endividamento pressio-
nava o pedido de assistência financeira externa, 
uma ajuda envenenada.

A pergunta de partida a ser lançada no de-
bate sobre a crise é: quem lucrou? Num efeito 
mais imediato, a banca nacional não só soube 

aproveitar parte do resgate avaliado em 12 mil 
milhões de euros para se recapitalizar como 
ainda beneficiou de crédito do BCE a taxas de 
juros reduzidas para depois adquirir títulos de 
dívida do Tesouro a juros agiotas. Por sua vez, 

os juros a pagar no âmbito do empréstimo da 
troika (FMI, UE e BCE) não caíram em saco 
roto ou nos bolsos de entes imateriais. Repre-
sentam milhões de euros colocados nos cof-
res dos Estados que maior representatividade 
têm nesses mesmos organismos para estimular 
a sua própria economia e criar saldos conta-
bilísticos positivos para a sua própria Banca. 
Curioso ainda notar que muitos investidores 
compensaram o risco de atribuir crédito a Por-
tugal, adquirindo títulos de dívida alemães, por 
exemplo, como salvaguarda da sua carteira.

Os efeitos económicos “justificaram” a redução 
dos salários sob a ameaça do desemprego 
galopante assim como o crescimento do tra-
balho precário. Os cortes na educação, saúde 
e prestações sociais escondem a necessidade 
do pagamento de uma dívida espúria e a es-
tratégia de liberalização de todos os sectores 
económicos.

Quem lucrou afinal? Talvez o melhor exemplo 
para perceber esta questão seja a compra dos 
CTT (privatização no âmbito do memoran-
do da troika), estando a Goldman Sachs e o 
Deutsche Bank entre os principais accionistas. 
A burguesia das potências centrais alimenta-
se com a transferência da mais-valia produzida 
na periferia; ganha terreno e lucra com os ac-
tivos que são vendidos ao desbarato através da 
execução da estratégia de austeridade. Os seus 
representantes politícos alternam entre cargos 
em grandes lóbis, cadeiras no parlamento e 
assembleias de accionistas. Uma teia de inter-
esses que já havia sido denunciada por Lenine 
na sua obra Imperialismo – fase superior do 
capitalismo.
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Gonçalo Romeiro

40 ANOS DEPOIS: A REVOLUÇÃO E A LUTA PELO 
SOCIALISMO

25 de Novembro: a contra-revolução 
“democrática”.

A 8 de Agosto toma posse o V Gov-
erno Provisório, que resulta da saída 
dos partidos de direita e do PS do IV 

governo, o PCP adaptará uma estratégia de 
apoio limitado ao governo, através da criação 
da Frente de Unidade Popular com a extrema-
esquerda, que convoca mobilizações de apoio 
ao governo, mas ao mesmo tempo aponta já 
para a criação de um VI Governo, em que 
almeja refazer a Coligação e reunificar o MFA. 
O apoio dado ao V governo é uma forma de 
pressão para que o executivo seguinte tenha 
uma presença comunista mais forte. Poucos 
dias depois da criação da FUP o PCP abando-
na-a, a frente mantém-se agora com o nome 
de FUR, Frente de Unidade Revolucionária, 
juntando quase toda a extrema-esquerda. No 
contexto do desenvolvimento dos organismos 
de duplo-poder, civil e militar, o PCP opõe-
se consistentemente à sua coordenação a nível 
nacional, esta posição enquadra-se na estraté-
gia do partido de construir em Portugal um re-
gime capitalista com um sector público forte, 
enquadrado politicamente na Frente Popular 
inscrita na Aliança Povo/MFA, em linha com 
o respeito da estratégia de coexistência pací-
fica da URSS. Para o PCP estávamos na etapa 

democrática da revolução, os trabalhadores 
ainda não tinham condições de tomar o poder. 
Tem uma visão reformista, a via portuguesa 
para o Socialismo, através de uma “democracia 
avançada” burguesa.

A realidade no entanto era de polarização, 
as divisões no seio do MFA acentuam-se, 
por um lado a direita militar, enquadrada no 
Grupo dos 9, apodera-se da hierarquia mili-
tar, saneando a esquerda, por outro os SUV 
desenvolvem-se em crescente ligação com o 
movimento operário. A 26 de Setembro (Lis-
boa) e 6 de Outubro (Porto) os SUV organi-
zam manifestações massivas com o apoio da 
FUR, da UDP e Comissões de Moradores 
(CMs). Apelam à criação de um exército rev-
olucionário e, denunciando a direita militar, 
defendem abertamente a revolução socialista.

No dia 7 de Novembro a emissora da Rádio 
Renascença é destruída à bomba pelo governo, 
esta foi a resposta final do governo à luta dos 
trabalhadores da Renascença, que tinham to-
mado controlo da emissora transformando-a 
na rádio da revolução.

A 12 de Novembro os trabalhadores da con-
strução civil realizam uma manifestação e con-
centração em frente ao Palácio de S. Bento, o 
Ministro do Trabalho recusa-se a receber a sua 
delegação, em resposta o protesto transforma-
se numa luta contra o VI Governo e dá-se o 
cerco à Assembleia Constituinte, que o PCP 
critica como “esquerdista”, o cerco durou 2 
dias, com governo e deputados sequestrados.

Estes são exemplos da crescente crise revolu-
cionária, o terrorismo de direita continuava no 
Norte, os SUV cresciam, a direita e 
o PS armavam-se, alguns grupos de 
extrema-esquerda também. Mas a 
posição predominante à esquerda, 
era a de se oporem à guerra-civil, 
enquanto o PCP tentava reconstru-
ir a aliança com o PS e a direita, a 
extrema-esquerda mostrava-se hesi-
tante e desorientada.

A 25 de Novembro inicia-se o golpe, 
as unidades militares controladas 

pela direita agem para neutralizar ao máximo 
as unidades controladas pela esquerda e outras 
posições chave. No Norte e Centro a direita 
monta barricadas. As unidades ligadas à es-
querda tentam reagir nas primeiras horas. Mas 
a acção “neutral” do PCP e da Intersindical foi 
decisiva, estes recusam-se a mobilizar os seus 
militantes e os trabalhadores em geral para a 
porta dos quartéis. As direcções da extrema-
esquerda não sabem o que fazer, e apesar de 
milhares de trabalhadores terem, ainda assim, 
acorrido ao quartel da Ajuda exigindo armas 
para defender a revolução isso não acontece. 
É instaurado o “Estado de Sítio”, a partir daí 
a actividade política é restringida, milhares de 
militantes são presos. O golpe põe fim à rev-
olução e inicia, sob uma reacção violenta, o 
processo de consolidação de uma democracia 
burguesia enquadrada no bloco Ocidental, a 
falsa democracia cuja falência é hoje tão evi-
dente.

Os ganhos da revolução e o seu impacto in-
ternacional.

O impacto da Revolução atravessou 
fronteiras e tornou-se um fenómeno 
mundial. A força da classe trabal-

hadora, através da luta revolucionária, con-
quista direitos políticos, económicos, sociais e 
culturais, lançando as bases para a criação do 
Estado-Social consagrado numa das Consti-
tuições mais progressistas do mundo, menos 
de um ano depois da derrota da revolução 
chilena, respirava-se o socialismo num país da 
europa ocidental.

Como internacionalistas é essencial contex-
tualizar a revolução portuguesa no panorama 

O texto que se segue é um excerto da Introdução à discussão da Revolução Por-
tuguesa, que teve lugar na Escola de Verão do CIT este ano, assinalando os 40 

anos da revolução. Este excerto foca-se na parte final do período revolucionário. 
O texto completo pode encontrar-se em www.socialismo-revolucionario.org
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da luta de classes internacionalmente. Vive-
mos o período da Coexistência Pacífica entre 
EUA e URSS com Portugal como membro da 
NATO. Na América Latina vigoravam dita-
duras que reprimiam fortemente insurreições 
populares e a crise petrolífera abalava ainda a 
economia mundial.

A própria revolução nasce em grande parte 
dessa luta internacional, são as lutas de lib-
ertação nacional nas 
colónias portuguesas, que 
agudizam as contradições 
dentro do aparelho militar 
português, e empurram 
os capitães para o golpe 
militar, que, dando início 
à revolução, precipitam as 
independências.

No contexto europeu, in-
fluenciou e exaltou princi-
palmente a conscienciali-
zação política da oposição 
a Franco, ambos os países 
viveram em ditadura até 
à década de 1970 e ap-
enas na década de 1960 
apresentaram sinais mais 
dinâmicos de industri-
alização e urbanização, 
com questões agrárias por 
resolver (Alentejo e Andaluzia) e assimetrias 
regionais assinaláveis.

A resistência a este regime ganhou alento 
com os eventos ocorridos no país vizinho e a 
propaganda que de lá chegava. Cantou-se a 
Grândola Vila Morena em movimentos es-
tudantis, comissões de bairro e greves gerais 
no País Basco. Na Universidade de Sevilha, os 
estudantes preenchiam o espaço com propa-
ganda contra Marcelo Caetano no primeiro 
aniversário da Revolução dos Cravos, tendo 
sido fortemente reprimidos. 

A relação entre PCP e PCE foi um reflexo 
do contexto político internacional. Um par-
tido mais próximo de Moscovo e outro com 
relações preferenciais no seio dos homólogos 
franceses e italianos, que mais tarde forma-
riam o eurocomunismo. Ambos perfilhavam 
uma política de consolidação das conquistas 
democráticas nos respectivos países com algu-

ma preocupação na contenção do radicalismo, 
política reforçada pela Conferência de Helsín-
quia em 1975 que ditava a desmilitarização e 
contenção do conflito bipolar entre as potên-
cias da Guerra-Fria.

O PCP que na clandestinidade se afirmou 
como o partido da resistência, apoiado numa 
enorme mobilização social, após o 25 de Abril 
tornou-se o primeiro partido comunista a par-

ticipar num governo ocidental. Por seu lado o 
PCE inserido na Coordinación Democratica 
desde 1976, plataforma que junta vários gru-
pos oposicionistas do regime e promovida 
pelo PSOE, assegura uma transição pacífica 
para uma democracia formal com cedências 
ao nível dos direitos políticos e laborais por 
parte da burguesia espanhola. Este evento em 
conjunto com o golpe de 25 de Novembro 
ocorrido menos de um ano antes, acabariam 
por esmorecer o ímpeto dos trabalhadores em 
Espanha e Portugal.

A revolução criou uma correlação de forças 
capaz da maior transferência de rendimentos 
do capital para o trabalho – cerca de 70% para 
o trabalho e 30% para o capital – através de 
nacionalizações, aumentos salariais, congela-
mento de preços, gastos sociais, subsídios para 
habitação e investimentos produtivos.

Conclusões para a luta de classes hoje.

Desde 2008 que o capitalismo mun-
dial mergulhou naquela que já é a sua 
mais profunda crise. O colapso do sis-

tema financeiro mundial, e o seu subsequente 
resgate à custa dos rendimentos e conquistas 
da classe trabalhadora fazem-se sentir com 
particular violência no Sul da Europa e em 
Portugal. Nos últimos 4 anos assistimos a lutas 
massivas, manifestações de massas, 5 greves 
gerais e assistimos a um questionamento cada 
vez maior do sistema capitalista. No entanto, 
tirando alguns exemplos como os Estivadores, 

os trabalhadores não têm conseguido travar a 
ofensiva capitalista geral, e são condenados a 
uma miséria crescente. A sua consciência de 
classe é hoje, em comparação com 1974, muito 
mais confusa, pesam os anos de social-democ-
racia e do colapso do estalinismo, não só na 
consciência da classe, mas também na das suas 
direcções.

Hoje, apesar de por várias vezes os trabal-
hadores terem demon-
strado a sua vontade de 
lutar e resistir às políticas 
de austeridade, as lideran-
ças das principais organi-
zações de trabalhadores 
recusam-se a organizar 
a luta necessária para a 
derrotar, ainda alimentam 
ilusões num capitalismo 
humanitário e “independ-
ente”, mostram-se inca-
pazes, também por medo 
de perder posições confor-
táveis, de concluir que não 
há solução para a crise, na 
óptica dos trabalhadores, 
dentro do sistema.

Como nos mostra a ex-
periência da revolução 
portuguesa, a via reform-

ista não é solução, nenhuma vitória será du-
radoura e completa no quadro do sistema. A 
burguesia não aceitará ser votada à História. A 
classe trabalhadora em Portugal mostrou parte 
do caminho, avançar a sua luta construindo as 
suas próprias estruturas de poder, mas faltou-
lhe uma direcção revolucionária que aplicasse 
o que os bolcheviques fizeram em 1917, neste 
caso: “Todo o poder às Comissões de Trabal-
hadores, Moradores e Soldados”.

As direcções do PS e PCP tinham como es-
tratégia a construção de uma democracia bur-
guesa, já à extrema-esquerda, faltou o método 
transitório, de ligar as lutas económicas e soci-
ais a uma mudança sistémica.

Hoje, tal como em 1974, é necessário or-
ganizar a classe trabalhadora e a sua luta diária 
com a perspectiva da tomada do poder, da luta 
pelo socialismo. Mas tal como em 1974, não 
existe nenhuma organização com influência 
de massas com essa estratégia, falta-nos ainda 
construir um partido revolucionário que con-
centre em si toda a experiência do movimento 
operário e impulsione a sua luta em direcção 
à revolução socialista. É essa a nossa tarefa, 
não só em Portugal como em todo o mundo: 
construir um partido revolucionário mundial, 
pois entramos num novo período histórico 
de revoluções e contra-revoluções, onde os 
alicerces do capitalismo tremerão mas onde 
a classe trabalhadora será derrotada sem uma 
estratégia revolucionária. É isso que a história 
da revolução portuguesa nos mostra.

Hoje, tal como em 1974, é 
necessário organizar a classe 

trabalhadora e a sua luta 
diária com a perspectiva da 
tomada do poder, da luta 

pelo socialismo.
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João Carreiras

ESTÃO A MATAR A NOSSA SAÚDE. NÃO À PRIVATIZAÇÃO!

O Sistema Nacional de Saúde foi construído e conquistado com a luta dos 
trabalhadores, pertence-nos. Por uma Saúde verdadeimente pública e universal, 

gerida democraticamente por trabalhadores e utentes!

No final do passado mês de Agosto, 
assistiu-se a uma poderosa onda de 
greves dos enfermeiros em vários 

hospitais, com particular ênfase no sul do País. 
Com mais que razão para protestar contra os 
cortes de que foram alvo, não deixam de ser 
ainda mais preocupantes que o usual as prin-
cipais exigências desta greve: contratação de 
mais enfermeiros, uma vez que estes profis-
sionais estão completamente sobrecarregados 
de trabalho e melhores infraestruturas, pois 
muitos centros de saúde e hospitais necessitam 
de melhoramentos e material para que enfer-
meiros e auxiliares possam prestar um serviço 
de qualidade aos utentes do Sistema Nacional 
de Saúde (SNS). Outra das reinvindicações 
apresentadas está relacionada com o (não)-
pagamento das horas extraordinárias que as 
administrações exigem, muitas vezes sem aviso 
prévio, e que são devidas a estes trabalhadores. 
Em Portugal, estima-se que existam casos 
de enfermeiros responsáveis por 3000 doen-
tes, quando a OMS preconiza uma média de 
1200. Os enfermeiros estão exaustos e exigem 
as condições adequadas ao seu tão importante 
trabalho!

O caminho das privatizações

Num País em que 25% das camas disponíveis 
actualmente fazem parte do sector privado, a 
luta por melhores condições de trabalho tem 
de estar intimamente ligada à luta por um 
SNS gratuito, de qualidade e universal. Com o 
subsistema da ADSE a contribuir em 400M€ 
para os lucros dos grandes grupos económicos 

da Saúde, torna-se necessário e urgente ques-
tionar se é legítmo financiar hospitais privados 
com dinheiro dos nossos descontos e, em que 
medida, é o Ministério da Saúde conivente 
e responsável por esta situação. Como pode 
explicar Paulo Macedo não contratar mais 
enfermeiros e médicos, quando as listas nos 
hospitais para cirurgias urgentes chegam a 
atingir vários meses? Existe, cremos, um de-
liberado desinvestimento na Saúde não apenas 
para poupar na despesa mas, sobretudo, para 
privatizar lentamente a Saúde em Portugal. 
O plano, a longo prazo, é ter uma oferta de 
saúde privada para os ricos e classes médias e 

um SNS subfinanciado e sem condições para 
os trabalhadores e desfavorecidos. O tempo 
urge e, como tal, apelamos aos profissionais de 
saúde que não desistam da sua legítima luta, 
mas que ampliem as suas reivindicações, pro-
curando envolver comissões de utentes, órgãos 
locais e todos os trabalhadores e activistas que 
queiram dar o seu contributo para esta luta por 

um direito inalienável da Humanidade: o di-
reito à Saúde! 

O apetite voraz dos grandes grupos económi-
cos da Saúde no recente caso da OPA à Es-
pírito Santo Saúde (ESS) é paradigmática da 
necessidade que a burguesia tem em encontrar 
“novos mercados”, na sequência da crise de 
2008. O mercado da Saúde é dos mais apete-
cidos, especialmente com as ajudas do Estado 
português. Defendemos antes a nacionali-
zação da ESS sob controlo democrático dos 
seus trabalhadores e utentes, nomeadamente 
do Hospital de Loures e da Luz.

O caminho da Luta

Construindo um movimento pela base que 
defenda o SNS conseguido pelo movimento 
dos trabalhadores durante e após a Revolução 
é o que defendemos. Este movimento deve 
exigir a contratação imediata de todo o pes-
soal necessário ao funcionamento com quali-
dade do SNS, tanto a nível hospitalar como 
local; 35 horas semanais sem perda de salário; 
aposentação aos 60 anos, dado o desgaste rápi-
do que estas profissões envolvem. Ao mesmo 
tempo, deverá existir um maior envolvimento 
das comissões de utentes e sindicatos na ad-
ministração dos hospitais e centros de saúde, 
aumentando o seu poder decisório. O Minis-
tério da Saúde deve, de uma vez por todas, 
defender o SNS cessando quaisquer acordos 
entre a ADSE e outros subsistemas de saúde 
dos funcionários públicos com grupos priva-
dos da Saúde. Fim às PPPs sem compensação 
para os grupos envolvidos com denúncia dos 
contratos antes celebrados e responsabilização 
criminal dos envolvidos nestas negociatas, 
nacionalizando esses hospitais sob controlo 
democrático dos seus trabalhadores. A vida 
humana está acima dos compromissos com a 
Troika e agiotas financeiros: o SNS deve tra-
tar os seus utentes com dignidade e qualidade, 
recusando qualquer “controlo de custos” no 
caso de pessoas idosas, como acontece hoje em 
dia, em que muitas são mandadas para casa, 
para morrerem.

Para alguns, esta é uma luta de vida ou morte, 
mas em que a solidariedade falará mais alto 
por um Sistema Nacional de Saúde universal 
e de qualidade!

A vida humana está acima 
dos compromissos com a 
troika e agiotas financei-
ros: o SNS deve tratar os 
seus utentes com digni-

dade e qualidade, recusando 
qualquer “controlo de custos” 
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REPELIR O ESTADO ISLÂMICO E O     
IMPERIALISMO

Paula Mitchell

Pela auto-defesa com controlo democrático 
dos trabalhadores e pela auto-determinação 
dos curdos!

Tradução e adaptação do arttigo «Repel Islamic State and imperialism» em              
www.socialistworld.net/doc/6931

A batalha por Kobanê trouxe mais atrocidades 
do EI, mas também pôs a nu as verdadeiras in-
tenções tanto do imperialismo ocidental como 
da Turquia.

Papel do Imperialismo

Em primeiro lugar, é preciso entender 
que qualquer envolvimento dos EUA, 
Reino Unido ou outras potências capi-

talistas ocidentais neste conflito será sempre e 
apenas em defesa dos seus próprios interesses. 
O imperialismo ocidental tem já um historial 
longo de inacção enquanto populações inteiras 
são massacradas — incluindo os curdos —, as-
sim como de intervenção sangrenta quando os 
seus interesses são ameaçados.

Neste conflito, as potências ocidentais querem 
o envolvimento da Turquia e o governo turco 
aceitou juntar-se à campanha contra o Estado 
Islâmico (EI). No entanto, fá-lo também pelas 
suas próprias razões e é suspeito de, na verdade, 
se ter aliado ao EI, na Síria, contra os curdos. 
Além disto, já permitiu que jihadistas atraves-
sassem a sua fronteira em grandes números, 
além de ter mobilizado tropas e utilizado gás 
lacrimogéneo contra curdos e turcos que pre-
tendiam juntar-se à resistência contra o IE. 

Depois disto, o governo turco teme ter criado 
dois monstros: por um lado, o EI que ameaça 
as suas fronteiras, por outro, a população curda, 
armada e motivada para a luta pela independ-
ência. E se um ‘processo de paz’ parece estar 
a decorrer entre o PKK (Partido dos Trabal-
hadores do Curdistão) e o governo turco, a sua 
evolução dependerá muito da situação no ter-
reno.

O objectivo do regime turco para a Síria 
passa por estabelecer uma zona tampão em 
Rojava e substituir os lutadores curdos pelas 
suas próprias forças. Após as declarações do 
Primeiro-Ministro Erdogan, que afirmou que 
Kobanê estava “prestes a cair”, ocorreram es-
caramuças nas ruas entre manifestantes curdos 

e a polícia a 7 de Outubro, com pelo menos 9 
mortos e dezenas de feridos. Curdos e nacion-
alistas turcos de direita também se envolveram 
em confrontos em Istambul.

O Socialist Party, secção do CIT em Inglat-
erra e País de Gales, ofereceu o seu apoio ao 
comunicado emitido pelas comunidades turcas 
e curdas, que se posiciona claramente contra a 
intervenção imperialista ocidental e correcta-
mente diz:

“As lágrimas de crocodilo dos países ociden-
tais imperialistas, liderados pelos EUA, que 
tentam passar a imagem que estão a bombar-
dear o EI, não devem enganar ninguém. O 
banho de sangue na região é criação sua. Por 
esta razão, a maneira de eliminar a barbárie do 
EI não é uma nova intervenção imperialista 
que provoque conflitos entre diferentes povos 
e crenças para pilhar os recursos naturais da 
região; pelo contrário, é apenas possível se as 

intervenções destes países na região cessarem 
e for assegurada o direito à autodeterminação 
para as populações da região.”

Resistência

O CIT apoia o direito à auto-determinação 
dos curdos e a resistência armada de todos os 
povos sob ataque ou ameaça de massacre.

É possível repelir o EI e o imperialismo no 
Médio Oriente, mas a resistência teria de 
tomar a forma de uma força de defesa não 
sectária — ou seja, contra as divisões étni-
cas e religiosas na região — e sob o controlo 
democrático dos trabalhadores.

Seria necessário um apelo a todos os trabal-
hadores e oprimidos da região, incluindo Tur-
quia, Iraque, Síria e outros, com um programa 
que defendesse os direitos democráticos e as 
aspirações nacionais de todos os povos. Sig-
nificaria fazer campanha para que a vasta 
riqueza da região fosse apropriada e controla-
da democraticamente por forma a providen-
ciar uma qualidade de vida digna a todos os 
trabalhadores e pobres da região. Só esta con-
federação socialista voluntária do Médio Ori-
ente permitiria a todos os povos decidir, livre e 
democraticamente, os seus próprios destinos.
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Tony Saunois

PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL         
100 ANOS DESDE O GRANDE MASSACRE

Aprender com a História

A Primeira Guerra Mundial começou 
há 100 anos, desencadeando uma 
mortandade numa escala sem prece-

dentes. Este aniversário vem com destaque na 
comunicação social capitalista. A maioria não 
vem, porém, para explicar por que milhões de 
pessoas da classe trabalhadora foram enviadas 
para a morte em trincheiras de guerra infer-
nais: do capitalismo para o lucro, exploração, 
matérias-primas e mercados.

Foi colocada a perspectiva de uma Revolução 
Socialista numa série de países europeus. Na 
Alemanha 1918/19, o kaiser foi forçado a ab-
dicar por uma revolução operária que varreu o 
país. Na Baviera, foi declarada uma República 
Soviética e estabelecidos Conselhos de Tra-
balhadores em Berlim e noutras cidades. Na 
Hungria, entre Março e Agosto de 1919, esta-
beleceu-se brevemente a República Soviética. 
Tiveram lugar greves de massas e mais de 50 
motins militares ou navais registados na Grã-
Bretanha. A greve da polícia em 1919 obrigou 
o primeiro-ministro britânico, David Lloyd 
George, a admitir anos depois: “Naquele dia 
este país esteve mais próximo do bolchevismo 
do que em qualquer momento desde então”. 
No entanto, com a excepção da Revolução 
Russa, estes movimentos de massa foram der-
rotados pelas políticas equivocadas adoptadas 
pelos líderes dos trabalhadores. A derrota das 
revoluções na Europa lançou as sementes do 
segundo grande conflito mundial, entre 1939 
e 1945, de modo que também pode esta ser 
atribuída ao legado deixado pelo massacre de 
1914-18.

Embora centrada na Europa, a guerra tocou a 
África, a Ásia, a América Latina e, é claro, os 
EUA. Enquanto o assassinato do arquiduque 
pode ter sido o pretexto para desencadear os 
cães de guerra, as reais causas subjacentes es-
tavam noutro lugar. A guerra começou como 
uma luta massiva em defesa dos interesses 
económicos, por mercados e poder político e 
prestígio.

Esta luta pelos mercados esteve na origem 
da grande confrontação que se iria desenca-
dear em 1914. O desenvolvimento das forças 
produtivas - a indústria, a ciência e a técnica 
- havia superado as limitações impostas pelo 
Estado-nação. Ele levou os poderes imperi-
ais a conquistar e explorar novas colónias em 
busca de matérias-primas e novos mercados. 
Isso já tinha levado a Grã-Bretanha, a França, 
a Bélgica, Portugal e a Alemanha ao conflito 
na chamada “corrida à África”, durante o 
século XIX. Eventualmente, esta luta com-

petitiva trouxe as principais potências imperi-
ais em conflito terrível, pois cada tentou con-
seguir mercados maiores ou defender aqueles 
ameaçados por potências emergentes. Quan-
do não consegue encontrar novos mercados, 
o capitalismo é levado à destruição de valor, a 
fim de iniciar o processo produtivo de novo. O 
preço iria ser pago pelas classes trabalhadoras 
de todos os países, nesta luta pelo poder.

Alguns argumentaram que essa contradição 
do capitalismo tinha sido superada com o 
que parecia, tal como hoje, com uma maior 
globalização da economia mundial que se 
estava a dar. Nas quatro décadas seguintes à 
guerra franco-prussiana de 1870-71, houve 
um período de substancial crescimento e ex-
pansão económicos. A economia mundial 
tornou-se mais interdependente. Entre 1870-
1914, houve uma significativa - e até então 
sem precedentes - globalização e integração 
económicas. Isto tem algumas comparações 
com a situação que se desenvolveu no período 
recente, especialmente desde o colapso dos 
antigos estados Estalinistas na Rússia e na 
Europa Oriental.

A globalização das últimas décadas foi mais 

longe do que nunca, mas aqueles que  argu-
mentam que não houve um desenvolvimento 
análogo antes da primeira guerra mundial es-
tão errados. E, tal como hoje, em 1914, isso não 
quer dizer que o estado-nação ou os interesses 
nacionais das classes dominantes se tornaram 
obsoletos, ou um remanescente decorativo de 
um período histórico anterior do capitalismo 
- como a guerra de 1914-18 demonstrou gra-
ficamente. Então, como agora, apesar de uma 
economia global dominante, integrada, as 
classes dominantes dos diferentes países ainda 
mantinham seus próprios interesses históri-
cos, económicos, políticos, militares e estra-
tégicos adquiridos. Intervenções imperialistas 
recentes e conflitos militares locais ou regio-
nais também têm revelado como cada classe 
dominante age em defesa dos seus próprios 
interesses económicos, políticos e estratégicos 
específicos onde lhe é possível.

As lições da 1ª Guerra Mundial para o movi-
mento dos trabalhadores são muitas, mas de 
entre elas destacamos a mais importante e a 
única que poderá impedir uma nova Guerra 
Mundial no futuro: a unidade da classe tra-
balhadora mundial!

Tradução e adaptação do artigo originalmente publicado na revista Socialism 
Today, edição especial sobre a 1ª Guerra Mundial, da autoria de Tony Saunois, 

Secretário-Geral do Comité por uma Internacional dos Trabalhadores
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O CIT EM LUTA NO MUNDO
HONG KONG

PROTESTOS ABREM 
P O S S I B I L I D A D E S 

PARA SOCIALISTAS
Naquela que já é considerada a crise política 
mais séria em Hong Kong desde que a região 
voltou a integrar a China, em 1997, o Acção 
Socialista (Socialist Action) — CIT na Chi-
na, Hong Kong e Taiwan — tem participado 
desde o início dos protestos, intervindo acti-
vamente nas ocupações e movimentos de es-
tudantes e trabalhadores. 

A Campanha por uma Greve Estudantil na 
Cidade foi fundada por apoiantes do Acção 
Socialista e organiza greves entre os estudantes 
de secundário, que defendemos como um pas-
so importante para despoletar greves de tra-
balhadores que visem derrubar a ditadura de 
partido único do PCC.

Os estudantes têm sido o grupo mais activo 
nos protestos pró-democracia de Hong Kong, 
tendo ocupado várias zonas do centro da ci-
dade, inicialmente, mas também outros bair-
ros, como Mong Kok, onde temos intervido 
com as nossas ideias.

Uma das principais linhas de propaganda da 
secção está relacionada com a necessidade de 
radicalizar e alargar os protestos à China conti-
nental, onde reside actualmente a maior classe 
operária do mundo. Se isto não acontecer, a 
autonomia e as poucas liberdades democráti-
cas existentes na região de Hong Kong serão 
progressivamente asfixiadas por Pequim.

Dentro do actual movimento, o Acção So-
cialista defende a criação de um partido das 
massas trabalhadoras em Hong Kong e na 
China, que ligue exigências democráticas rev-
olucionárias com a necessidade de uma clara 
alternativa socialista.

No passado dia 12 de Outubro, o nosso ca-
marada Paul Murphy foi eleito para o Dáil 
(Parlamento Irlandês) numa eleição interca-
lar, através do movimento Aliança Anti-Aus-
teridade (AAA). Este movimento, no qual a 
secção irlandesa do CIT participa, está en-
volvido na luta contra a dupla taxação da água.
No mesmo dia, cerca de 10.000 pessoas mar-
charam pelas ruas de Dublin protestando 
precisamente contra as tão odiadas taxas da 
água, tendo em Paul Murphy um dos líderes 
que apelam ao boicote e à luta organizada das 
populações pelos seus direitos básicos.

A vitória eleitoral foi, assim, resultado da luta 
da AAA e mostra como existe uma forma 
de fazer política que é diferente daquela que 
adoptam os partidos burgueses. Agora, a 
posição parlamentar será utilizada para fazer 
avançar a luta dos trabalhadores.

“A AAA não fez apenas esta eleição ser con-
tra as taxas da água, mas também ser sobre 
como derrotá-las e, em particular, sobre em 
quem a classe trabalhadora deve confiar para 
esta luta.” A vitória tem ainda mais peso se 
considerarmos ter sido alcançada no terreno 
do Sinn Féin, que teve uma franca subida nas 
últimas eleições europeias, mas que tem sido 
incapaz de apresentar uma real alternativa às 
políticas de direita.

Desejamos as maiores felicidades ao nosso 
camarada e esperamos que utilize a sua 
posição como um socialista revolucionário: 
denunciando os interesses dos grandes grupos 
económicos e impulsionando a luta nas ruas 
contra a austeridade!

IRLANDA

SOCIALISTA REVOLUCIONÁRIO ELEITO

BRASIL

ELEIÇÕES COM OPORTUNIDADES PARA A 
ESQUERDA REVOLUCIONÁRIA

A secção brasileira do CIT — Liberdade, 
Socialismo e Revolução — participou nas 
eleições estaduais e federais que tiveram lugar 
dia 5 de Outubro de 2014 por todo o Bra-
sil. A LSR apresentou candidatos em seis 
estados, sendo de destacar o nosso camarada 
Robério Paulino, candidato a governador no 
Rio Grande do Norte, um estado do nordeste 
brasileiro fortemente marcado pelas mobili-
zações populares e da juventude. No Rio de 
Janeiro, a LSR concentra-se em dois candida-
tos aliados da organização dentro do PSOL, 
Paulo Eduardo Gomes, candidato a deputado 
federal, e Renatinho, candidato a deputado 
estadual. 

Apesar de todos os obstáculos colocados a 
uma campanha militante e sem recursos, que 
se posiciona contra todas as oligarquias regio-
nais que há décadas detém o poder no estado, 

existe espaço para uma alternativa de esquer-
da consequente, decorrente da nova situação 
política após as manifestações de massas de 
Junho de 2013.
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O QUE É O COMITÉ POR UMA 
INTERNACIONAL DOS TRABALHADORES?

OFENSIVA SOCIALISTA

DOS EUA A PORTUGAL, A LUTA É A MESMA!
“não se pode ter capitalismo sem racismo”

Abel Lopes

Em Agosto deste ano, Michael Brown, 
um jovem de 18 anos, negro e de classe 
trabalhadora, foi assassinado pela polí-

cia em Ferguson, no Estado do Missouri, 
EUA. Brown, desarmado, com ambas as mãos 
levantadas num gesto de rendição e pedindo 
ao polícia que não disparasse, foi alvejado seis 
vezes.

O episódio é reminiscente de outro assassinato 
perpetrado pela polícia, este ocorrido na Ama-
dora, em Janeiro de 2009. A vítima foi Elson 
Sanches, também negro e de classe trabal-
hadora, também desarmado, também alvejado, 
mas com apenas 14 anos.

Em ambos os casos o assassino permaneceu 
impune, e talvez por isso se possa dizer que 
mortes como estas são as expressões mais sen-
sacionais e indeléveis de racismo. Com cada 

um destes casos — e muitos outros exemp-
los poderiam ser dados para os dois lados do 
Atlântico — vemos o acto individual de rac-
ismo mais extremo, que é o homicídio racista, 
revelar o racismo das mais variadas instituições 
da sociedade; o chamado racismo institucional.

Depois de cada uma destas mortes, a comu-
nicação social criminaliza a vítima, lança-se 
em acusações infundadas e em especulações 
sobre o seu carácter, usa e abusa do estereótipo 
do negro delinquente. Os tribunais absolvem 
o assassino com julgamentos que desafiam o 
mais elementar bom senso. A polícia reprime 
os protestantes — em Ferguson a repressão 
das fortes manifestações de massas deu-se, 
inclusivamente, com equipamento militar. O 
governo, quando se pronuncia, é através de 
um comunicado no qual expressa as suas con-
dolências e admoesta os protestantes. Todos os 

órgãos do Estado criados para lidar com o rac-
ismo e a xenofobia ignoram o ocorrido.

Mas o racismo não resulta apenas no assassina-
to impune de jovens negros e no subsequente 
espetáculo de hipocrisia. Ele manifesta-se 
também na expulsão de famílias pobres das 
suas casas — como demonstram as recentes 
demolições no Bairro de Santa Filomena e 
tantas outras demolições e despejos —, no de-
semprego crónico e no crime, na pobreza e na 
miséria, em sentimentos de inferioridade, fra-
co desempenho escolar e tantos outros males 
que assolam os trabalhadores negros.

De facto, ao ser institucional, o racismo é fun-
cional, ou seja, cumpre certas funções no sis-
tema capitalista. Duas delas são a função de 
legitimação da super-exploração dos trabal-
hadores negros, que, criando uma desigualdade 
salarial entre trabalhadores negros e brancos, 
permite um abaixamento geral de salários, e 
a função de divisão da classe trabalhadora em 
grupos raciais, virando trabalhadores contra 
trabalhadores.

Mas não nos deixemos enganar, saibamos 
quem é o inimigo! O único caminho para um 
mundo livre de miséria e de racismo é o da 
“Unidade e Luta!” — a unidade de todos os 
explorados contra todos os exploradores até 
ao fim do capitalismo. Porque, como disse 
Malcolm X, “não se pode ter capitalismo sem 
racismo.”


